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دارة دواندل ترامب يران يف ظل اإ  الس ياسة اخلارجية الأمريكية جتاه اإ

جامعة ابن  ؛لكية احلقوق و العلوم الس ياس ية؛ قسم العلوم الس ياس ية "ب"؛أأس تاذ حمارض؛ د/ بن حيي عتيقة

 تيارت -خدلون

 امللخص

يران دامئا مضن أأولوايت أأجندة السييي ياسييية اخلارجية الأمريكية  و ن  عاإن مليييعود املر   لقد اكنت اإ

ىل سييدة احليف يف أأمري،   قد أأ ر منا البدا ة نقاتييات  حوة طول ةبيعة سيي ياسيي ت   امجلهوري دواندل ترامب اإ

يران و مسييي تقبل العتقات ال البدلين  و ذ  يف ظل الت و  هدها امللف رات الأخوة  اليت تييي اخلارجية جتاه اإ

يراين  ل سيي م م ا ما تعلب افنذيا ترامب لوهده  الأمرييك أأحادي  حابالانسييو املمتحل يف  الانتخايبالنووي الإ

ملييييداره أأمرا رياسيييي يا  ت يييي ن 0+5مجموهة ) ابتذاقالتارخيي اني عرف  التذاقاجلانب من  يران  و  اا اإ ( و اإ

يرانية  و رش م تات توه اظهور اجتاه جد د يف  العودة لإعامل نظام العقوابت ضييد امجلهور ة الإسييتمية الإ

يراين مقارنة مع السيييي ياسيييية اليت ترناها الريق  السييييااب ابراأ أأوابما  الأمر اني قد  عيد  التعامل مع امللف الإ

ىل املراع الأول.                                                                                         -العتقات الأمريكية  يرانية اإ  الإ

يران-الس ياسة اخلارجية الأمريكية: اللكامت املذتاطية   العقوابت -ترامب -النووي التذاق -اإ

Summary 

Iran has always been a priority on the US foreign policy agenda. The rise of Republican 

candidate Donald Trump to power in the United States has raised many debates about the 

nature of his foreign policy toward Iran and the future of relations between the two countries. 

Which has witnessed the Iranian nuclear file, especially those related to Trump's 

implementation of his electoral promise of the unilateral American withdrawal from the 

historic agreement known as the 5 + 1 agreement with Iran and the issuance of a presidential 

order including the return to the implementation of the sanctions regime against the Islamic 

Republic of Iran ,And Are indicators suggest a new trend in dealing with the Iranian file 

compared to the policy adopted by former President Barack Obama, which may restore US-

Iranian relations to the first box. 

 Keywords: US foreign policy - Iran - nuclear agreement - Trump – sanctions. 

 مقدمة

يران ابلتوتر و التععيد   طي  ح   يرانية منا اا  الحورة الإستمية يف اإ لقد اتسي ت العتقات الأمريكية الإ

يرانية و مذهوم ول ة الذقي  اإىل   العا   الأمر اني  الإمام امخليين أأنااأ اأأن  سيييي يع ل هد تعييييدير الحورة الإ
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ىل  يران مضن دول حمور الرشيي اإ  عد من الأسيي باب الريقسيي ية اليت جعلت  الولايت املتحدة الأمريكية تعيينف اإ

ن ل ة التعييعيد  اكنت م اسيية ن أأبرز معا  السيي يجانب   من العراق و كوراي الشيياملية  و منا ذ  الوقت عاإ

يران  غو أأن معا  هاه السيي ياسيية  دارة  ابراأ أأوابما و اختذتاخلارجية الأمريكية جتاه اإ اني  تدرجييا يف ظل اإ

يران يف اترخي الولايت املتحدة الأمريكية  و املعروف  اتذاقتييييهدت عات  الرياسيييي ية  أأ   و أأ    لتذاقابمع اإ

يراين ال مجموهية ) ىل سيييييدة احليف يف 0+5النووي الإ يران  و لكن مع مليييييعود امجلهوري دواندل ترامب اإ ( و اإ

من التذاق   نسحابالااملمتحل يف  الانتخايباملوازين رأأسا هد عقب  ل س م اعد تنذياه لوهده  انقلبتأأمري،  

يران تقوم هد عرع عقوابت قاسيي ية ضييدها   و قد جا  اا القرار ه النووي  وتبني  لسييااتيةية جد دة جتاه اإ

زا  هاا   الانقسييييياميف أأعقياب الادد اني عرعتي  الإدارة الأمريكيية نفي ية  ل عر ب ير د ا التذاقيف مواعقها اإ

اقا  هلي  لسيي برل: الأول أأن   يران ال ي  عل جي متعدد الأةراف  عهو  اتذاقالإ شيي ل   من     عقط ال أأمري، و اإ

يران من هجة أأخرى   ) الولايت املتحدة الأمريكية و روسي يا و العل و عرنسا و بر  انيا و أأملانيا من هجة  و اإ

خخر ير د  اتذاقو السيرب الحاين : أأن   أأممي  لأن  مليدر ووجب الذعل السااع من ميحاق الأ  املتحدة   و عر ب أ

ل ا    اني أأهلن يف    و هو الذر ب احملسييييوب هد الريق  الأمرييك احلاان دواندل ترامب   هاا الأخوالتذاقاإ

قل ية  التذاقاتده من  انسييحاب 8408ماي  8 اني وملييذ  اأأن  اكر   و ذ  وسييط ردود أأععال دولية و اإ

دار متبا نة  و معوما ميكن قرا ة توهجات السي ياسة اخلارجية الأمريكية يف ظل    ن  من ختلاترامب جتاه اير   ةاإ

يراين اني  قوم دارة الرصاع ادل من  أأسلوا  يف التعاةي مع امللف الإ مقاراة احلل   و الاطتوا هد املواهجة و اإ

ضييييعاف القدرات النوو ة و  دارة ترامب احلالية اإ دارة سييييلذ  ابراأ أأوابما  طي  تسيييي ردف اإ و ذ  مقارنة ابإ

يرانية ) ال انما النووي يران  -العسييكر ة الإ ضيياعة اإىل حماو  و قإ دور اإ  وو برانما العييوارخي البالقسييفية( اإ

يرانية و التعنت الأمرييك  بدو مسييي تقبل سييي ياسييية  م،نرا يف من قة الرشيييق الأوسيييط  و ال ال  وحات الإ

ل أأن  ميكن تعييور اعض السييقنار وهات ملسيي تقبل تس السيي ياسيية من  يران غامض اعض اليشيي   اإ ترامب جتاه اإ

  ل هاه ادلراسة.      ختل دراسة الإتارات احلامةل لل س تقبل  و هو ما س نحاول التعرف هلي  من خت

 مشلكة ادلراسة   

يران  الكثو من اجلدل طول ةبيعة س ياس ت  اخلارجية جت الانتخاايةلقد أأ رت ترصحيات ترامب أأثنا  محلت   اه اإ

ن م وعرع مز دالنووي الايراين  التذاقمن  ابلنسيييييحيابعزز من هياا اجليدل هو تنذيياه لوهيده  ولعيل ميا

 ةهران.العقوابت هد 

 املع يات السااقة عاإن مشلكة ادلراسة تمتحور يف الفساؤل املر زي التاان: هد وانا 

دارة ترامب  يران يف ظل اإ  لية؟توهجاوا املس تقب  وما رشما رش دواعع الس ياسة اخلارجية الأمريكية جتاه اإ
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 عرضية ادلراسة

يران رش  - يران الن انع،سالسييي ياسييية اخلارجية لإدارة دواندل ترامب جتاه اإ وو ة لرغبة أأمري، يف حتةمي قدرات اإ

قل يو والبالقسفية  ضعاف دورها الإ  اإ

ىل أأراع حماور اكلخيت: انا و   هد ما تقدم ميكن تقس مي ادلراسة اإ

 املن لقات العامة للس ياسة اخلارجية لإدارة ترامب أأول:

يران  نيا:  املرتكزات الأساس ية لس ياسة ترامب جتاه اإ

يران ةاسااتيةي  لحا: دارة ترامب جتاه اإ  اإ

يرانال رااعا:   سقنار وهات املس تقبلية لس ياسة ترامب اخلارجية جتاه اإ

دارة ترامب الأول:احملور   املن لقات العامة للس ياسة اخلارجية لإ

حليف هد ا وابلتاان مليييييعواة الأمريكيةهد الرمغ من هدم مرور وقت كبو هد وجود ترامب هد رأأس الإدارة 

ل اخلارجية ةبيعة سيي ياسيي ت   ة اليت من لقاوا من ختل خ اابت  السيي ياسيي ي أأن  ميكن قرا ة اعض م تاوا و اإ

ور   و اليت ت ي نت مواقذ  من اعض املسيايل الس ياس ية  لعل أأاها: نظرت  لدلالانتخاايةح  هبا أأثنا  محلت  

ن  ة سياين  و الإسيتم السي ياو  و غوها من املسايل املرتب الأمرييك يف العا   و مسيأأ  الهةرة  و التدخل الإ

 ابلس ياسة اخلارجية  و هو ما سنتعرف هلي  من ختل هاا اجلز  من ادلراسة  ام  يل: 

 أأمري، أأول: مبدأأ -0 

 ترىن ترامب يف سيي ياسيي ت  اخلارجية مبدأأ " أأمري، أأول"  هدف هام يف سيي ياسيي ت  اخلارجية  وعىن أأن  ل جيب 

التعامل معها  ابملعا  الأمريكية و الالزتاممع رضورة   اعتبارهاي، أأن ت من معيا  غوها أأو ت عها يف هد أأمر 

هد أأهنا ادلاعع الأسييياو لأي حترأ يف السييي ياسييية اخلارجية  عأأمري، لق  هلحا أأن تتح ل عب  طام ة ادلول 

  و قد جتلت معا  هاه السي ياسية اجلد دة من ختل ترصحيات ترامب يف 1الأخرى و ادلعاع ع ا ادون مقاال

ن   تقم ادلول الانتخاايةمحتت     أأن أأمري، اقيادت  قد تتخد عن الزتاماوا حنو حلف الشيييييامل الأةلنييييي  اإ

ىل أأ    قد نالأع ييييا  الأخرى اتح ل أأعبا  أأ ن يف نذقات احللف   ام أأ ر ترامب  اوف احللذا  طيش أأتييييار اإ

و ة لدلعاع عن أأسييلحة نو  امتتأيكون من الأع ييل دلول اكلياابن و كوراي اجلنواية و امل لكة العراية السييعود ة 

نذسيييييها  أأو أأن تقوم ادعع ان ااا ة الأمريكية  لأن أأمري، اقيادت  لن تقوم اا  نيااة ع م ابجملان  و يف ذ  

                                                           
ة القاهرة    املعهد املرصي لدلراسات الس ياس ية و الإسااتيةيجتاه الرشق الأوسط    توهجات الس ياسة اخلارجية عند دواندل ترامبميىن سلمن 1 

           .8402ماي  80
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مريكية ارجية  الأول   احلذاظ هد موثوقية املظةل ااايية الأ مسيياس احااتل أأمريكيل يف ع ييا  السيي ياسيية اخل

 .                                                    1الست  النووي انفشارللحلذا   و الحاين  منع 

 هو ترمجية لعيدم اه م أأمواك اعيييييعود قوى جد دة  أأو منع حدوث مت واتع ت لر هد النظام ادلوان. واملهمو  

تعار "أأمري،  بدو أأن و   2ابلنسي بة لاامب هو هتقات جتار ة دولية جد دة  يكون لأمواك عحا وضيع الأع لية

يية وأأهنا  أأول" جا  لي  د طقيقة مذادها أأن أأمري، ضييياقت من قيادة العا   ي تعد راغبة يف ممارسييية دور الرشي

                                                                                                                           3يف العا . القوة الأعظمهنا العاملي مقاال طعولها هد جائزة معنو ة تمتحل يف وملذها اأأ 

 العز  س ياسة-8 

من أأنعيار مبدأأ العز  يف الس ياسة اخلارجية  طي  يرى أأن أأمري، لق  هلحا أأن تتدخل يف تنظمي   عد ترامب

 يف س ياس ت  احلد   عن العاملية  نا   لب هد خ اابت  وهو  تةنب  وحل مشيالك تي ون العا  من طولها 

لي  حاحة يف خ ا وهو ماالقومية  و عظم ومي د ادلو الرو  القومية ال                                                                       4رجية.ا  عن س ياس ت  اخلاأأتار اإ

 مسأأ  الهةرة -3 

دارة الريق  الأمو    ن مقياراية اإ للهةرة  تلذة عن سيييييااقرا  عهتي ل تتعامل معها  شيييييلكة  دواندل تراميباإ

غتق ابب الهةرة و اللةو   حدود ة سيي ياد ة عقط  ال أأ  يياس   سييأأ  اختتر غو مرغوب  و وا يسيي تدعي اإ

ىل أأقىصي احلدود امل كنة ىل أأمري، اإ ىل انا  سور عاملل ال الولايت 5اإ   ل س م من املكس يك طي  أأن  دعى اإ

ىل املتحدة الأ  مريكية و املكسي يك  ال و ةالب هاه الأخوة اأأن تتح ل نعيي ا من ت،ليذ  املاد ة    ام أأتييار اإ

هادة النظر يف القانون اني مينح اجلنسييييي ية الأمريكية لل ولودين هد الأرام الأمريكية  و اني  أأن  لاد من اإ

ن ترامب قد أأهلن اأأن عت  من أأ  دواعع الهةرة  أأما ابلنسي بة دلخول املسيل ل لرأرام    س  نعهم الأمريكية عاإ

  و يف هاا السييييي ياق وقع ترامب يف جانذي 6أأهنم ميحلون ود دا كبوا لرأمن القويم الأمرييك ابعتبيارمن ذ   

                                                           
دارة ترامب وحدة حتليل الس ياسات يف املر ز العريب  1  احباث و دراسة   املر ز العريب لرأ متمح الس ياسة اخلارجية الأمريكية املتوقعة يف ظل اإ

          .0  ص8402س   ق ر  دي  -الس ياسات  ادلوحة

   مقال منشور هد املوقع الخيت:8402عيذري  43  حصيذة العريب اجلد د  النظام العاملي اجلد د أختدطامن غازي   2 

HTTP :www.alaraby.co.uk/ opinion/2017/02/02  

دارة ترامبجامل خادل الذام   3  (  جمةل العلوم السييي ياسييي ية و القانون  املر ز 48(  اجملدل)42  العدد)السييي ياسييية اخلارجية الأمريكية يف ظل اإ

           .22 ص 8408برلل  عيذري  -ادلميقراةي العريب  أأملانيا

احباث     مر ز رؤاي لدلراسات والأ   أأبرز متمح الس ياسة اخلارجية الأمريكية  جتاه من قة الرشق الأوسط اعد عوز ترامب منعور أأاو كرمي  4 

       .8402ماي  80

ملوقع   حصيذة العريب اجلد د  مقال متوعر هد اترامب و سي ياسة اللةو  و الهةرة: خدمة أأجندة العنرص ل و محةل املعارضةعكتور تيلهوب   5 

 الخيت:

  HTTP :www.alaraby.co.uk/ politics/2018/06/19          
          . 8ميىن سلمن  مرجع سااب  ص  6

https://www.alaraby.co.uk/politics/2016/11/7/دونالد-ترامب-رمز-أسوأ-ما-في-أميركا
https://www.alaraby.co.uk/politics/2016/11/7/دونالد-ترامب-رمز-أسوأ-ما-في-أميركا
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ملييييدار تأأتييييوا8402 ىل الأرام الأمريكية  و مينع اإ ول مواةين ت دخ  قرارا تنذيااي حيظر دخول التجئل اإ

سييتمية و يران رش سيي بع دول اإ العييومال  و هو ما هده طقوقيون  سييوراي  العراق  السييودان  ليريا  ا  ن  اإ

  ويف هاا العيييدد  أأمليييدرت حماي أأمريكية هد دة أأط،ما  1متيزيا ضيييد املسيييل ل و  الذا لدلسييي تور الأمرييك

من ال  وق يايية تق ي اوقف تنذيا هاا القرار  و وقف ترطيل أأي أأتخاص هالقل يف امل ارات الأمريكية  

وحم ة  ية ل احملاي اليت أأملييدرت قرارات وقف التنذيا  حم ة اوسيي ن الذيدرالية  و حم ة ول ة عرجينيا الذيدرا

  وهو الأمر اني جعل ترامب  دخل يف ملييدام 2حم ة برولكل الذيدرالية اول ة نيو ورأسيي ياتل الذيدرالية  و 

               مع السل ة الق ايية.                         

الأخوة يف  تعار هاهوان (  )احملاي والسل ة الق اييةميكن قرا ة هاا التعيادم ال السيل ة التنذيا ة )الرياسة( و 

جيايب حيسيييييب للنظام الأمرييك من طي  أأن   ع   ن عوقف الأمر التنذيياي اني أأمليييييدره ترامب  أأن  أأمر اإ

 .                                                                                              وامل سسات عك  س يادة دو  القانون و مبدأأ الذعل ال السل ات  احاام

 الانساين التدخل-0

ل   من ترامب اذكرة التدخل الإنسيياين سأسيياس أأو داعع للتدخل يف الشييأأن ادلاخيل لدلول  ع املا أأن الأمر ل 

  لكن عندما  تعلب الأمر وعيييا  الولايت املتحدة الأمريكية 3  الأمريكية عت داعي لتورر قواوامي  املعيييا

ىل دمع أأةراف أأخرى.                                                                                                 4جيب هلحا التدخل العسكري الأحادي اني ل حتتاج عي  اإ

 الإستم الس ياو -5

ا للريق  الأمرييك دواندل ترامب ابلترصحيات العنرص ة الواحضة ضد املسل ل و ضد م الانتخاايةااةل  امترأت

اني زاد اسيي تخدام  م خرا يف الأوسيييار ال راية ادل عن التعبو  يسيي ى ابلإسييتم الرادي،ان   و هو التعبو

 ل يمتحل يف طظر دخول املسيييل انتخاايااملسييي تخدم من قبل " الإسيييتم السييي ياو" طي  قدم ترامب وهدا 

                                                           
  مقال متوعر هد املوقع 88  جمةل املسي تقبل العريب  ص ق يااي العرب و الرشيق الأوسيط يف ظل الس ياسة اخلارجية الأمريكيةاواوش   محمد  1

 الخيت:

HTTP :www. caus.org.lb /Emagazine Articles 
  مقال متوعر هد املوقع 2الاسيااتيةي لدلراسات  ص  مر ز الذكر السي ياسية الأمريكية جتاه املسيل ل يف عهد الريق  ترامبتقدير موقف   2

 الخيت:

HTTP :www.fikercenter.com//14/02/2017  
ميان عنان   3   .8402نومف   04  مر ز البد ل للتخ يط و ادلراسات الإسااتيةية  ةترامب و مس تقبل الس ياسة اخلارجية الأمريكياإ
يران:السي ياسية اخلارجية الأ محمد اخلليل بن زكورة  4 خ((     قرا ة اترخيية مريكية ضيد اإ دات الرشيق الأوسط يف ظل أأجنيف هادي الشيقب و )أ

نتقالية ال طيف أأوابما و ترامب السيي ياسيية اخلارجية الأمريكية: دراسيية حتليلية لل رحةل ااتيةية و   املر ز ادلميقراةي العريب لدلراسييات الاسيي الإ

         .898ص   8402برلل   -الس ياس ية و الاقتعاد ة  أأملانيا
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ىل الولايت املتحدة الأمريكية و اا  عاإن مذهوم الإسيييتم السييي ياو قد تيييهد ت وا كبوا يف  1بشيييا هام اإ

  مقارنة ابلريق  السيااب ابراأ أأوابما  اني اكن  تعامل مع الإستم الس ياو اتعر ف مس تقل خ اب ترامب

ن أأوابما    عاد    تيارات الإسيييتم السييي ياو   عن الإرهاب أأما ترامب ع البا ما اكن جيعلهام ماادعل   مث اإ

رهااية  ال أأ نأأما ترامب عهو  ُدي ا و  أأن  من سييييياند  من ذ  عهو يرم أأوابما ا تعامل معها هد أأهنا تنظمت اإ

    2.وملول الإخوان املسل ل للحيف

 بدو واحضا أأن موقف ترامب من الإسييييتم السيييي ياو يسيييي ردف نزع ملييييذة الرشييييعية عن تس التيارات و 

منا يرتبطعالأمر ل  تعلب اظاهرة الإرهاب    ومن مثالسييي ياسييي ية   الواقع ووقذ  من الإسيييتم يف حد ذات   ع واإ

ىل تورر الولايت املتحدة الأمريكية يف  حو من الأعامل الإرهااية  رهابادلوان يشيييو اإ ( حتت تيييعار ادلو  )اإ

                                                                               .                                                   وأأع انس تانالإنسان  ام حدث يف العراق  ومبادئ طقوقنرش ادلميقراةية 

 العذقة مبدأأ -2

تقوم عقيدة ترامب هد مذهوم و مبدأأ العيذقة  طي  تتوقف السي ياسية اخلارجية الأمريكية جتاه أأي ق ية هد 

ق يييييية معينة  و هاا اناع من خلذية دواندل ترامب كون  رجل  يف الاخنرارتتحقب من  اليتمدى امل،سيييييب 

و قد ادا ذ  من ختل موقذ  من التذاق   3دل ي   قيدر ابمل،سيييييب و الأراب  املياد ية يش أأعامل  وأأن   

م،ن  التذاوع هد  يراين طي  ح  ترامب اأأن  اكر  و ابإ مري،  انهيك جيد خيدم معيييا  أأ  اتذاقالنووي الإ

ات  طول مراجعة هتقات التعاون مع حلف الشيامل الأةلني و ادلعاع عن ادلول العد قة  ل س م عن ترصيحي

يط الهادي  هد كواب و الرشيا ة مع احمل  الانذتا امل لكة العراية السيعود ة) املسياومة و الإازتاز املاان( و مسيأأ  

 ملرجوة.                                   لأمريكية  و   حتقب لها املزااي اطي  يرى ترامب أأن هاه املسايل اكنت عبئا هد الولايت املتحدة ا

دة عن موقف ترامب من اعض املسييايل املدرجة مضن أأجن واليت تع قرا ة رس عة لهات  املن لقات   ومن ختل

ع يها  سأأ  يف التعامل مع ا  السي ياسية اخلارجية الأمريكية  ميكن القول  أأن الواقع قد أأثرت ععت جد ة ترامب

(  مبدأأ العز و الإنساين  )اكلتدخل  أأما املسايل الأخرى ومبدأأ العذقة والإستم الس ياوالهةرة غو الرشيعية 

ىل  وذ  ابلنظرمدى جد ة ترامب يف التعاةي معها   لختبارعهتي حتتاج ملز د من الوقت                                                     :                                      ا  يلماإ

يييحيات ترامب نظرا ل بيعة مزاج  املتقلب  أأول ن اكنت: ل ميكن الوثوق با ترصي ارجية ل السيييي ياسيييية اخل واإ

                                            سة اخلارجية(.        القايد من أأ  حمددات الس يا )خشعيةأأن  الذاهل الريقن عحا  ولكن الأكيد قررها الريق  لوحده 

                                                           
 83كيا  تر  -  املعهد املرصيي لدلراسات الس ياس ية و الاسااتيةية  اإس نبولسي ياسيات ترامب: ضيد الإخوان أأم ضيد الإسيتم؟معرو دراج   1

 .        0  ص 8402عيذري 

          .2-2ميىن سلمن  مرجع سااب  ص ص  2 

دارة ترامب و اوادر الت يو يف الس ياسة اخلارجية الأمريكيةلبىن عبد هللا محمد هيل   3    .8402مارس  0برلل   -  املر ز ادلميقراةي العريب  أأملانيااإ
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ترامب جتاه  قد حيدث حتول يف مواقف وهو ماالتحولت ادلولية(  اذعل)الأرع قيد تت و املع يات هد   نيا:

                                  حدوث حتول يف اعض مبادئ س ياس ت  اخلارجية.                                                     وابلتاان اعض املسايل 

يران الحاين:احملور   املرتكزات الأساس ية لس ياسة ترامب جتاه اإ

يران هد ثتث   اكئز أأسييياسييي يةر لقد ارتكزت السييي ياسيييات اليت أأهل ا "ترامب" ختل محلت  الانتخااية جتاه اإ

 ورش:                 

يراين   و هو  التذاق النووي : و تمتحور طولالر زية الأوىل ( 03رااة)اني اسييي متر التذاوع طو  ق التذاقالإ

يامخل  دامئة الع يييو ة يف جمل  الأمن ادلوان + أأملانيا( هاا من هجة ( )ادلول0+5هاما وعب مليييي ة ) ران   و اإ

من  التذاقجانذي  و قد اكن هاا  05و دخل حزي التنذيا يف  8405من هجية أأخرى  و اني وقع يف جو ليية 

جا ت يف س ياق اجلهود الأمريكية و اليت    1الس ياسات اليت أأقرها الريق  الأمرييك السااب "ابراأ اوابما"أأ  

ل الانفشارادلولية ملنع و  أأن هاه الس ياسة قد تعرضت لنتقادات لذهة من ةرف ترامب اني سارع  النووي اإ

ىل  يران التذاقمن هاا  الانسييحاباإ الأوسييط  نذوذها يف من قة الرشييق اليت اتسييع  يف حماو  لتحةمي م،نة اإ

                    هو ما هيدد املعا  الأمريكية يف املن قة.                                                                                     و 

يران ابعتبارها دو  راعية لتإرهاب تع ل هدالر زية الحانية  ىل اإ  قة الرشييق زعزهة الاسيي تقرار يف من : النظر اإ

الأوسييط  ودمع التنظمت املسييلحة مثل احلوثيل وطزب هللا و امللقشيي يات الشيي يعية يف العراق  و اني من 

يراين هنا  سييي ياسييية التقارب مع النظام الإ   و يف هاا العيييدد يرى ترامب أأن ترال الريق  الأمرييك  2تيييأأن  اإ

يران يف من قة الرشيق السيااب "ابراأ أأوابما يف التعامل  يراين سيا  يف اإةتق  د اإ لأوسط امع خ ر ا متدد الإ

تعنة دورها و نشييار امجلاهات املوالية لها يف سييوراي  و ما  ن وي هلي   ذ  من ود د ملعييا  الولايت و

                                                                      3املتحدة الأمريكية يف املن قة و ود د مبات لأمن حلذاهئا.

يران   تت و مع ت و الإدارات الأمريكية املتعاقبة و تارخييا اكنت ع  يف هاا العييدد ميكن القول أأن نظرة ترامب لإ

يرانية هام  يران دامئا معنذة مضن حمور الرش اني جيب حمارات   و ذ  منا اا  الحورة الإستمية الإ                                    .           0929اإ

يرانية  طي  الر زية الحالحة : اما ت ويرها حتتّل القّوة العييياروخية و بر  و رش منظومة العيييوارخي البالقسيييفية الإ

يرانية  ومتحّل الت ارب الأخوة للعيوارخي البالسيفية ا أأسياسي يسا يف املنظومة العسيكر ة الإ ا كبوسا يف ا  عنرصيس سيفررس

نتاج رؤوس نوو ة  و هنا تدرأ الولايت املتحدة و أأورواب و ادلول اخلليةية و  يران اإ ذا ما تس ىن لإ املسي تقبل اإ

                                                           
يران: ادلواعع و الإجتاهاتتقدير موقف   1     مقال متوعر هد املوقع الخيت:3ص ت مر ز الذكر الاسااتيةي لدلراسا   اسااتيةية ترامب جتاه اإ

HTTP :www.fikercenter.com//assets/uploads/usa-and iran  

براهمي 2  دارة ترامب جتاه الرشق الأوسط طسيام اإ نومف   84املس تقبل لرأاحباث و ادلراسات املتقدمة     التوهجات احملمتةل للسي ياسية اخلارجية لإ

8402.          

خ((   مرجع سااب  الس ياسة اخلارجية الأمريكية لاامب جتاه سورايضيا  نو    3            .855ص   يف هادي الشقب و )أ
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يران العيياروخية ال ن   مف 1جلهة ال يات أأو النوعية راهنة  و اليت تت ّور برسييهة سييوا اإرساييل مدى قدرات اإ

ع تس لزم نقل الرؤوس النوو ة ملوارخي ابلقسفية اعيدة املدي  طىت تس ت يوهجة النظر العل ية و الع لية  يس ت

ل سيي تظل تس القدرات طبقسييية تس ادلو   و ل ميكن ا رد د هبا  الرؤوس النوو ة أأن تكون ذات تأأثو  و اإ

ل  يراين هيل امتتأ تس العيوارخي و اإ يكون س  و تذقد قوة الردع السي ياو و العسيكري   نا  ع ل النظام الإ

                                                                                                            2الس ياو ل أأ ن. لتس رتأملذ  النووي أأمام العا  جمرد أأ اواة 

جرا  جتارب لختبا يران يف الإهتن املتكرر عن اإ ر املسييييي متر ر الت ويو رمغ التحيايرات الأمريكية اسييييي مترت اإ

  اني ميحل 8402ملنظومرا العياروخية  اكن أخخرها الإهتن عن مليياروخها اجلد د )خرمشييهر( أأواخر سييرمت  

يرانية  طي  ابتت قادرة هد اسييي رداف الق ع العسيييكر ة  أأحدث منوذج ابملنظومة العييياروخية البالقسيييفية الإ

 سيييييكر ة الأمريكية الواقعة ابلقرب من ذ   و الأ  من ذ الأمريكية يف مياه اخلليا العريب و يف القواهد الع 

ىل اإرساييل و ما ميحي ذ  من ود د جدي لأم ا  و هاا الأخو  عد من أأ   أأن  مليييييار وقدورها الومليييييول اإ

احبام ة "أأمن  لزتامالاثواات السي ياسية الأمريكية يف املن قة و خاملية يف عهد ترامب اني أأظهر طامسا كبوا يف 

ىل السييل ة الانتخاايةأأثنا  محلت   اإرساييل"  سييوا  و قد ادا أأن اخل اب السيي ياو لاامب   3أأو اعد وملييو  اإ

يران مضن  أأقرب اإىل خ اب احملاعظل اجلدد يف عهد الريق  الأسيي بب جورج داليو اوش  اني اكن  عيينف اإ

مب مع تعاةي ترا اسييااتيةيةواقع هو اني حدد حمور الرشيي و  عدها دو  راعية لتإرهاب  و  بدو أأن هاا ال

يراين.  4امللف الإ

يران اسااتيةية الحال :احملور  دارة ترامب جتاه اإ  اإ

ل ا  التذاق-0 يراين اإ  النووي الإ

يراين     وانمسيي  ما ال  واحضا انقسييامااعد توان ترامب مقاليد احليف يف أأمري، عرف ملف "التذاق النووى الإ

دارتي    عبيش اكن هنياأ اجتياه يرى رضورة  نسيييييف هاا  الريق  الأمرييك اتعهيدات  الانتخااية املمتحةل يف الزتاماإ

اقا  هلي  احااما دلو   ن اجتاه أخخر اكن  دعوا اإىل رضورة الإ التذاق اني يراه "الأسيييييوأأ" يف اترخي أأمري،   عاإ

اقا  ايرا و وواعقرا يف عهد ابراأ أأوابما  ع تس عن أأايالقانون و امل سيسيات  و اليت اكن التذاق حتت ره ة الإ

 .                                                       5هلي  لتةنب العدام مع ادلول املوقعة هلي 

                                                           
قل نزار عبد القادر   1  يرانية: ت وره و تأأثوه هد موازين القوى الإ           .8402(  جمةل ادلعاع الوةين اللبناين  متوز 92  العدد) يةبرانما العوارخي الإ

يرانية ود دا جداي لل ربهيل هاةف   2            .8408جانذي  89  املر ز العريب للبحوث و ادلراسات  ؟هل تشا العوارخي الإ

يران: ادلواعع و الإجتاهاتتقدير موقف   3   .3ص  سااب  مرجع اسااتيةية ترامب جتاه اإ

يران اعد ترامب: ض ور مكثذة و مواهجة غو مسفبعدةمحمود محدي أأاو القامس   4  يرانية    املعهد ادلوان لدلراسالسي ياسة الأمريكية جتاه اإ ات الإ

          .00  ص 8402أأوت 

يران دللت الس ياسات الأمريكية الأخوة جتاه 5     مقال متوعر هد املوقع الخيت:اإ

HTTP :www.siyassa.org.eg/news /22/07/2017  
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 8يف   أأهلن الريق  الأمرييك دواندل ترامب  8402تنذياا لوهده ختل محلت  الانتخااية هام ولكن يف ا  يا ية و 

ا ريقسيييي يسا  ُعيد عرع أأهد مسيييي توى من العقوابت هد و  التذاقاتده من  انسييييحاب   8408ماي  وقَّع أأمرس

يراين  و الن ذا قدمت مساهدات ل هران يف سعحا ظام الإ حار ادلول من عرع وات ن ن عقوابت تد دة هلحا اإ

 ت  اق النووي   جا  مفسقسا مع رؤمن التذ ابلنسحابللحعيول هد أأسلحة نوو ة  و  تط  أأن قرار ترامب 

 و  النووي زز من ال لتتذاق اأأن  الأسيييوأأ يف اترخي الولايت املتحدة  طي   عيييذ  ايييييييي"ال،ر "  و أأن  ع

يراين  و  احلعيييول هد القنبةل النوو ة بشيييا قانوين  ع يييت عن أأن التذاق من وهجة نظر ترامب  قد منح الإ

التحرر  الاقتعاد ة  اعد رعع العقوابت املذروضة هد ةهران وياة السي ياسي ية ويرانية تاين احل ادليكتاتور ة الإ 

  و يف مقاال ذ  تبدو أأمري،  1من ال ييييي ور احمللية الشيييييد دة اليت عرضيييييرا العقوابت الأمريكية و ادلولية

يرا ن هد توةها الإثنيت ذا ما واعقت اإ  :                                                                                                 ( و اليت تت  ن ما  يل08 عرش)مس تعدة لرعع العقوابت  اإ

عن   التذامليييل املرتب ة ا انما ةهران النووي  والإععييا  عن اكمل الأاعاد العسييكر ة للنظام  الكشييف-0

 ال اقة انر ة ابلتذتقإ املس متر. والسام  لواك النووي 

غتق مذياهيل امليا  الحقييل   التوقف-8  تونيوم.حمياولت معاجلة البلو  والتخيل عنعن ختعيييييقيب اليورانيوم  واإ

يرانية   منح-3  لومليييييول اب والسييييام  للواك الواك  ادلولية لل اقة انر ة نذاذاس تييييامتس لا احمل ات النوو ة الإ

ىل اكعيييية احمليييي ييييات اليييينييييوو يييية الييييعسيييييييييكيييير يييية وغييييو الييييعسيييييييييكيييير يييية.  اليييي،مييييل اإ

ةتق العوارخيحد لنفشار العوارخي البالقسفية  وضع-0  اليت ميكن أأن حت ل رؤوساس نوو ة. واإ

ين احلاملل جلنسيي يات من دول حليذة لواتيي ن ن احملتةز  و  املواةنلرسا  املواةنل الأمريكيل  اإةتق-5 

يران. يف    اإ

يران واإ قاف دمع  «اجمل وهات الإرهااية يف الرشييق الأوسييط»حد دلمع  وضييع-2 رهااية يف ال  اإ رشييق جمل وهات اإ

 الذلس ينية. وطر ة اجلهادهللا اللبناين  مثل: طزبالأوسط 

 الأخرى. وامجليياهييات الإرهيياايييةمن تنظمي القيياهييدة  واإ وا  عنيياح« ةييالبييان»حييد دلمع طر يية  وضيييييع-2

يراين وتاكي  من الإرهاايل. اإ قاف-8  دمع عيلب القدس التااع للحرس الحوري الإ

 نزع ست  امليلقش يات الش يعية يف العراق.احلكومة العراقية و  احاام-9

  يف البتد.                ةهران هد التوملل حلل س ياو ا  ن  وأأن تع لدمع ميلقش يات املمتردين احلوثيل يف  اإ قاف-04

يراين  انسييحاب-00 يران من سييوراي ه   ب ميلقشيي يات احلرس الحوري الإ لأوامر   ييعاليت خت و  القواتاإ

يران يف البدل  .اإ

                                                           
يراين الانسحابتداعيات معرو عبد العاةي   1  تذاق النووي الإ  مقال متوعر هد املوقع الخيت:  الأمرييك من الإ

 HTTP :www.siyassa.org.eg/news /2018/05/20                   
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يران أأن توقف  وضيع-08 حد لترصعات ةهران جتاه ادلول احلليذة لوات ن ن يف الرشق الأوسط  و جيب هد اإ

                                                                          . 1سلو ها اني هيدد جواهنا  و  حو م م حلذا  للولايت املتحدة الأمريكية

يران هلحا تيي ب   ومن ختل ا هامإ من لأهنا ل تاأ له مسيي تحيةل قرا ة رس عة لهاه الرشييور  تبدو مواعقة اإ

ىل التكيف مع العقواب وابلتاان لق حا  املواعقة هلحا   واملنياورة يفاحلر ية  يران اإ ملذروضييييية هلحا اعد ت اأأمام اإ

يراين  سيييوا النووي  هد الرمغ من تداعيات تس العق التذاقأأمري، من  انسيييحاب د ه وابت هد ادلاخل الإ

 املس توى الرمسي أأو غو الرمسي:                     

ته ملييييياخلتعييات ال التيييارين الإ  وتزداد حييدةامل كن أأن تتع ب  (  منععد املسييييي توى الرمسي)النظييام -

  معها قوتوقيع التذارا  أأمري، و  الانسيييي ياق  عهاا الأخو اكن قد رعض سييييااقا ال حار من م بة واملفشييييدد

قتناه  أأهنا لن تلزتم ا     ما حدث ابلذعل.           وهو لإ

يراالرمسي)الشيعيأأما هد املسي توى غو  - ن  من املتوقع أأن تزداد ض ور اجل ة ادلاخلية هد النظام الإ ين (  عاإ

ازدادت و تعرع  البتد منا عاة  والاج عي اني الاقتعيياديابلوضييع  ومظاهرات منددةيف تييا اطت اجات 

او  م ا حماليت تراهن هلحا أأمري، اقيادة ترامب يف  الأخوة  ورش الورقةالعقوابت الأمريكية  وتيييدت  مع حدت 

يراين.                                                لإسقار النظام الإ

يران العقوابت-8  الأمريكية ضد اإ

يراين  قام اذرع عقواب التذاقمن  الانسييحاببشييأأن  الانتخايباعد تنذيا ترامب لوهده  ت أأمريكية النووي الإ

يران  و اليت مت تعيي  ها هد مرحلتل  الأوىل يف    8408نومف   45و الحانية يف  8408أأوت  42جد دة هد اإ

يران تا  الأوراق النقييد يية طييي  قييد  اييدأأ رساين احلزميية الأوىل من تس العقوابت   اليت تسييييي رييدف منع اإ

يران  الأمريكية ) ادلولر(  و العقوابت املذروضييييية هد جتارة انهب و املعادن ا  ينة  و عقوابت ضيييييد ايع اإ

يرانية و  نتاج  وعقوابت هد اسيييي تحواذ الع ةل الإ اجلراعيت  و الأملنيوم  و العييييلب  و الذحم و ال جميات لتإ

يراين و املنت ات ال ا هادة احلظر مرة أأخرى لسييييي تواد السييييي اد الإ ىل الولادل ون السييييي ياد ة  و اإ ايت ايية اإ

املتحدة  ومن املنتظر أأن  بدأأ عرع طزمة عقوابت  نية يف نومف  املقبل  تسييييي ردف ق اع الشيييييحن و انا  

يران  و جتيد ييد العقوابت املذروضييييية هد التحو تت امليالييية لق ياع النذط و الباوكموايت مع  السيييييذن يف اإ

يرانية  و العقوابت املذروضييية  ير الرشييياكت احلكومية الإ اين  و هد البنوأ  الأجنبية للع ل مع البنك املر زي الإ

يراين.                                                                                                                              العقوابت املذروضة هد تأأمل اخلدمات املالية و التأأمل  و ا  العقوابت ضد ق اع ال اقة الإ

يران   044مع ايد  ت بيب احلزمية الأوىل من العقوابت الأمريكيية  أأهلنت حنو و  تاكت دولية   ى تع ل يف اإ

يرانية  اسي ت ااة لقرار الريق  الأمرييك دواندل ترامب ا ت اقتعاد ة هد ذرع عقوابعن نقرا م ادرة السيوق الإ

                                                           
يرانوليد مل ي   1  سااتيةية الرشور الأمريكية غعة احبلب اإ  مقال متوعر هد املوقع الخيت:   ومية الوةن   اإ

 HTTP :www.alwatannews.net/article                   
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يران واملتعاونل معها  و  ياكتاإ يرانية أأو وقف توسييعها  "ايةو"  من أأ  الرشي اليت أأهلنت نقرا م ادرة السييوق الإ

و"رونو" الذرنسيي يفل  و"دايملر" الأملانية لعييناهة السيي يارات  و"تواتل" الذرنسيي ية لل حروقات  و"سيي  ن " 

                                                          1الأملانية للتكنولوجيا.

دارة الريق  الأمرييك دواندل ت اجتاهميكن القول أأن س ياسة العقوابت الاقتعاد ة و  يران  وعب ما أأهلنت  اإ رامب  اإ

ىل  منا التذاوع مع ةهران هد  اتذاققد ت دي للومليييول اإ يراين عقط  و اإ جد د لق  بشيييأأن ال انما النووي الإ

ىل جانب اإ  ع ا   هنا  ملذها النووي يف مقاال رعع العقوابتمسييييايل أأخرى تفنازل أأو تااجع ع ا هاه الأخوة  اإ

هنا  العز  املذروضية هلحا من قبل وات ن ن و حلذاهئا  و  دخل مضن ذ  ضامن تراجع ةهران عن نذوذها  و اإ

و ملدام  8440يف اعض ادلول العراية اني طققت  منا طرب اخلليا الحانية  اعد سقور نظايم ةالبان يف هام 

ن العقوابت الاقتعياد ة أأسلوب مبات 8443طسيل يف هام  ذوذ جد د وات ن ن لتحقب ن اختات   و ابلتاان عاإ

يران منا   نتعارالعيا  معسيكرها من العرب يف الرشيق الأوسيط  خاملية يف ظل اللهة العدايية اق ا و ال اإ

                                                                                            2ثوروا الإستمية.

يران  الرااع:احملور   السقنار وهات املس تقبلية لس ياسة ترامب اخلارجية جتاه اإ

يران ميكن أأن تت   حنو واحدة من  انيا  ن السييييي يياسييييية اخليارجية لاامب جتاه اإ هد املع ييات السيييييااقية عياإ

 سقنار وهات ثتث  ميكن تقدميها اكلتاان:

 العقوابت الأول: اس مترارالسقنار و  

يران   و   قوم هاا السيييقنار و هد اعااع أأن الولايت املتحدة الأمريكية سيييفسييي متر يف عرع العقوابت هد اإ

ىل التدهور اخل و يف  يراين  و ذ  ابلنظر اإ ذ  دلعع  الشييعب ملز د من ال  ييب و السييخط هد النظام الإ

يران لهييا جترايية ةو ةل مع العقوابت   و لكن مع ذ  ميكن ال الاج عيييةو  الاقتعييييياد يةالأوضييييياع  قول أأن اإ

يران التكيف مع تس العقوابت و حماو   اعااعطىت مع  الأمريكية م،ن اإ ل أأن  ابإ أأن الأمور سيييزتداد سيييو ا  اإ

قل ي و ادلوان.                                                                الاع د                                                             هد حلذاهئا هد الععيدين الإ

 

 

                                                           
يران هد حت ل عقوابت ترامب؟مقال متوعر هد املوقع الخيت: 1  براهمي ال اهر  ما مدى قدرة اإ  اإ

HTTP :www.arabi21.com/ story /2018/08/09          

يرانأأسعد اكظم ت بقب   2     مقال متوعر هد املوقع الخيت:عرضيات ما اعد العقوابت الأمريكية هد اإ

HTTP :www.annabaa.org/ Arabic/authorsarticles /2018/08/06 
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 السقنار و الحاين: الرضاة العسكر ة

يران اعدم جدوى  اقتناع قوم هاا السقنار و هد عرضية  الأمرييك  نسحابالاالنووي اعد  التذاقارنود  الزتاهمااإ

 دعع أأمري،  ما وهوالست  النووي   لمتتأوالسعي موامليلرا رعع مسي توى ختعقب اليورانيوم  ومن مثمن   

يران ل س م مع هدم وجود ضامانت قو ة من ال رف  -التذاق يف الرش ك-الأورويبلشين رضاة عسكر ة ضد اإ

دارة الأمريكية.                     الانعياع اعدم  لتإ

 التذاقو التذا  السقنار و الحال :  

ىل تذا  و  قوم هاا السييييقنار و هد اعااع ال يران  لق  بشيييييأأن  اتذاقومليييييول اإ  لتذاقاجد د ال أأمري، و اإ

ل ا ل  قل عن اب اه ماالنووي عقط   و لكن أأ  يييا بشيييأأن برانجمها للعيييوارخي البالسيييفية  اني تولي  أأمري، 

يراين يف من قة الرشق الأوسط  هادة النظر يف ادلور الإ ىل اإ ت الأمريكية و عذي ظل العقواب سيااق   ابلإضاعة اإ

يرانيية    يران للقبول أأميام حميدود ية اخلييارات الإ خخر  ت ييييي ن توةيا جد دة ترى الإدا ابتذياققيد تت ي  اإ رة أ

الأمريكية اقيادة ترامب أأهنا يف مليياحلها  و  بدو من املوقف الأمرييك أأن تس الرشييور ل تنحرصيي يف احلد من 

يران النوو ية  ايل متتيد ل  انما العيييييوارخي البيالقسيييييفية  انهيك عن تور أأخرى تتعلب  وراجعة قيدرات اإ

يران و اليت ل تتذب مع معا  أأمري، و حلذاهئا. قل ية لإ  الس ياسة الإ

دارة ترامب  و  يران يف ظل اإ من ختل عرع هاه السيقنار وهات ملسي تقبل السي ياسة اخلارجية الأمريكية جتاه اإ

 الاط ل(  ظل )اس مترار العقوابت السيقنار و الأولالحاين و الحال   عاإن ميكن القول أأن  خبتف السيقنار وهل 

 الأقرب للواقع.

يران أأمام  غو وارد حاليا  لعدم وجود أأد  ق عية تدين اط ل بدو أأن    ) الرضاة العسكر ة( عالسقنار و الحاين اإ

القوة  سيي تعاملالقانوين اني  ريح لأمري، الرأأي العام العاملي ابمتتأ السييت  النووي  و ابلتاان غياب السيي ند ا

دارة ترامب اتكرار معلية التورر يف طروب ون قة  العسيييييكر ية  انهيك عن هدم وجود رغبة من قبل عر ب اإ

غتق م ييييقي هرمز و ابب  يرانية ابإ الرشيييق الأوسيييط اعد جترايت العراق و أأع انسييي تان   عرمغ ا رد دات الإ

ل أأن أأمري، لقست مس   لتقتعادة املندب  نظرا  لأايرام ابلنس ب تعدة العاملي و الأمرييك هد وج  اخلعوص  اإ

 لدلخول يف غامر طرب جد دة ابملن قة  و هو ما يسفبعد عرضية الرضاة العسكر ة.  

جد د  تذاقابأأ  يييا غو وارد  لأن القبول  الاط ل( عاإن هاا والتذاق )التذا للسيييقنار و الحال  أأما ابلنسييي بة 

ن العتقات  واليت ل-انكرسيالذة – وابلرشيور الأمريكية يران  ي،د يكون أأمرا مس تحيت  مث اإ تراعي معيا  اإ

يرانية   تعرف  –الأمريكية  يرانية  مع  اسي تقراراالإ ة ابراأ أأوابما اليت عا  اس تثنا منا اا  الحورة الإسيتمية الإ

 .والشك وهدم الحقةات دامئا يشوهبا احلار نسريا  الأمر اني جيعل تس العتق اس تقراراعرعت 
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ىل  و اا ملعواةعكرة الرضاة العسكر ة  اسفبعاد وابلتاان مع ن املواهجة  جد د  ام تر ده اتذاقالتوملل اإ أأمري،  عاإ

يران هد الأمريكية جت الاسييااتيةية)سييقنار و اسيي مترار العقوابت( سيي تكون حارضة اقوة مضن  الاقتعيياد ة اه اإ

 املنظور.                            الأقل يف املدى

 :خامتة

ىل سييدة احليف يف أأمري، مجةل من الت وات هد ملييعيد السيي ياسيية اخلارجية  لقد أأحدث وملييول دواندل ترامب اإ

يران مقارنة ابلريق  السييااب ابراأ أأوابما  اد ا من تنذيا وهده  النووي  التذاقن م ابلنسييحابالأمريكية جتاه اإ

يران  و اليت ادأأ تنذيا احلزمة الأوىل م ا يف تييهر أأوت يف  يراين  مرورا بسييلسييةل العقوابت املذروضيية هد اإ الإ

ت بيب احلزمة الحانية م ا يف تيييييهر نومف  القادم   و  بدو أأن أأمري، يف عهد ترامب تترىن سييييي ياسييييية  انتظار

يران و لعل هاه الاطتوا التعيييييعيد ادل   السييييي ياسييييية لها دواعع معينة ل تع  عقط عن موقف يف هتقرا ابإ

ضيييييعاف م،نة  التذياقالولايت املتحيدة الأمريكيية من  النووي  ايل متتد ملا هو أأاعد من ذ   و هو حماو  اإ

قل ي اني أأخا يف التنايم و ابلتاان حتةمي دورها الس ياو و العسكري  ل س م يف ظل  يران هد الععيد الإ اإ

مريكية يف من قة  الرشق الأوسط  و هو ما  حرت حصة الذرضية   ام تومللت ادلراسة جمل وهة وجود معيا  أأ 

 من النتاجئ و رش اكلخيت:                                            

يران جا ت عك  ما توقع  الكثو من احملللل  - ىل أأن الس ياسة اخلارجية لاامب جتاه اإ لقد تومليلت ادلراسية اإ

هنا جا ت م تيي ية متاما مع ل ة التعييعيد اليت ت يي نرا خ اابتيل من أأهنا م  ة و غو واحضةاسيي  السيي ي     ال اإ

ريكية   و ميكن تذسيو ذ  من مبدأأ أأن السي ياسة اخلارجية الأمالانتخاايةالسي ياسي ية اليت أأدىل هبا أأثنا  محلت  

ن ا ير ان ل  عيينعها الريق  وذرده ال رش حمعييةل معل عر ب مت،مل  مث اإ طسييب رأأ   -ملوقف الأمرييك من اإ

يف ظل  -هد الأقل  – عد من ثواات السييي ياسييية اخلارجية الأمريكية اليت ل ميكن املسييياس هبا  -الشيييخ ييي

يران.   التوهجات احلالية لإ

يران و ةترامب للراط ال   امللذات اليت يرى أأهنا متحل ود دا لل عا  الأمريكية من اجتهت سي ياسة  - رف اإ

يران  -البالقسيفية برانما العيوارخي-النووي التذاق: رش رش امللذات من قة الرشق الأوسط  و لس تقرارزعزهة اإ

يران.  الاسااتيةيةاليت تشا راكئز   الأمريكية اجلد دة جتاه اإ

ىل أأن  - يران تومللت ادلراسة  اإ  س مترارااعد عرع مجموهة من السيقنار وهات املس تقبلية لس ياسة ترامب جتاه اإ

يران سيي تظل  مز د من  ذ  لكوهنا تراهن هد حتقيباخليار املناسييب لأمري، حاليا  و العقوابت الأمريكية ضييد اإ

يراين  و ال  ط هد نظام طسن روحاين من ادلاخل   دون احلاجة لتدخل عسكري أأمرييك.     الإ

 :املراجع

ميان عنان   -0   مر ز البد ل للتخ يط و ادلراسييييات ةترامب و مسيييي تقبل السيييي ياسيييية اخلارجية الأمريكياإ

   .8402نومف   04الإسااتيةية  
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دارة ترامبجامل خادل الذام   -8 (  جمةل 48(  اجملدل)42  العدد)السيييي ياسييييية اخلارجية الأمريكية يف ظل اإ

        .8408برلل  عيذري  -العلوم الس ياس ية و القانون  املر ز ادلميقراةي العريب  أأملانيا

دارة ترامب جتاه الرشييق الأوسييط براهميطسييام اإ  -3 سيي تقبل   امل   التوهجات احملمتةل للسيي ياسيية اخلارجية لإ

          .8402نومف   84لرأاحباث و ادلراسات املتقدمة 

خ((.الس ياسة اخلارجية الأمريكية لاامب جتاه سورايضيا  نو    -0            يف هادي الشقب و )أ

يرانية ود دا جداي لل رب هل تشا العوارخيهيل هاةف   -5  89    املر ز العريب للبحوث و ادلراسات؟الإ

        .8408جانذي 

يران اعد ترامب: ض ور مكثذة و مواهجة غو مسفبعدةمحمود محدي أأاو القامس   -2   الس ياسة الأمريكية جتاه اإ

يرانية  أأوت     .8402املعهد ادلوان لدلراسات الإ

  املعهد املرصي لدلراسات الس ياس ية و ترامب: ضيد الإخوان أأم ضيد الإسيتم؟سي ياسيات معرو دراج   -2

س نبول  .      8402عيذري 83تركيا   -الاسااتيةية  اإ

دارة ترامب و اوادر الت يو يف السيي ياسيية اخلارجية الأمريكيةلبىن عبد هللا محمد هيل   -8 ر ز ادلميقراةي   املاإ

 .8402مارس  0برلل   -العريب  أأملانيا

يران:محمد اخلليل بن زكورة   -9 و )أخ((    يف هادي الشقب  قرا ة اترخيية الس ياسة اخلارجية الأمريكية ضد اإ

نتقالية الرشق الأوسط يف ظل أأجندات الس ياسة اخلارجية الأمريكية: دراسة حتليلية لل رحةل ال طيف أأوابما  الإ

برلل   -  املر ز ادلميقراةي العريب لدلراسيييات الاسيييااتيةية و السييي ياسييي ية و الاقتعييياد ة  أأملانيا و ترامب

8402.  

  أأبرز متمح الس ياسة اخلارجية الأمريكية  جتاه من قة الرشق الأوسط اعد عوز ترامب منعور أأاو كرمي  -04

          .8402ماي  80  مر ز رؤاي لدلراسات و الأاحباث   

السيي ياسيية اخلارجية الأمريكية جتاه من قة الرشييق الأوسييط اعد عوز ترامب: السييعود ة و ند دو ك   هم  -00

يران خ((.اإ    يف هادي الشقب و )أ

قل يةنزار عبد القادر   -08 يرانية: ت وره و تأأثوه هد موازين القوى الإ (  جمةل 92العدد)  برانما العوارخي الإ

 .8402ادلعاع الوةين اللبناين  متوز 

دارة  وحدة حتليل السيي ياسييات يف املر ز العريب  -03 متمح السيي ياسيية اخلارجية الأمريكية املتوقعة يف ظل اإ

                                                                                        .8402ق ر  ديس    -  املر ز العريب لرأاحباث و دراسة الس ياسات  ادلوحةترامب
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رصييي   املعهد امل  توهجات السيي ياسيية اخلارجية عند دواندل ترامب جتاه الرشييق الأوسييط ميىن سييلمن -00

 .                                                                                                    8402ماي  80لدلراسات الس ياس ية و      الإسااتيةية القاهرة  

لكاونية      املراجع الإ

يران دللت الس ياسات الأمريكية الأخوة جتاه -05    مقال متوعر هد املوقع الخيت:اإ

HTTP :www.siyassa.org.eg/news /22/07/2017  

يراينمعرو عبد العاةي   -02 تذاق النووي الإ نسيييييحاب الأمرييك من الإ ملوقع مقال متوعر هد ا  تداعيات الإ

 الخيت:

 HTTP :www.siyassa.org.eg/news /2018/05/20                   

براهمي ال اهر   -02  يران هد حت ل عقوابت ترامب؟اإ  مقال متوعر هد املوقع الخيت:ما مدى قدرة اإ

HTTP :www.arabi21.com/ story /2018/08/09          

يرانعرضيات ما اعد العقوابت الأمريكية هد أأسعد اكظم ت بقب   -08  يت:  مقال متوعر هد املوقع الخ اإ

HTTP :www.annabaa.org/ Arabic/authorsarticles /2018/08/06 

يران: ادلواعع و الإجتاهاتتقدير موقف   -09  ت لدلراسا   مر ز الذكر الاسااتيةي اسااتيةية ترامب جتاه اإ

    مقال متوعر هد املوقع الخيت:3ص

HTTP :www.fikercenter.com//assets/uploads/usa-and iran                 

  مقال منشيييييور هد 8402عيذري  43  حصيذة العريب اجلد د  النظام العاملي اجلد د أختدطامن غازي   -84

 املوقع الخيت:

HTTP :www.alaraby.co.uk/ opinion/2017/02/02                                

قال   مو سيي ياسيية اللةو  و الهةرة: خدمة أأجندة العنرصيي ل و محةل املعارضيية ترامبعكتور تييلهوب   -80

 متوعر هد املوقع الخيت:   

HTTP :www.alaraby.co.uk/ politics/2018/06/19  

تقبل   جمةل املسيي  ق ييااي العرب و الرشييق الأوسييط يف ظل السيي ياسيية اخلارجية الأمريكيةد اواوش   محم -88

 متوعر هد املوقع الخيت:  مقال 88العريب  ص 

HTTP : www. caus.org.lb /Magazine Articles     
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اتيةي   مر ز الذكر الاسيييا السييي ياسييية الأمريكية جتاه املسيييل ل يف عهد الريق  ترامبتقدير موقف   -83

   مقال متوعر هد املوقع الخيت:   2لدلراسات  ص

HTTP :www.fikercenter.com//14/02/2017   

يرانوليد مليي ي   -80 سييااتيةية الرشييور الأمريكية غعيية احبلب اإ د املوقع مقال متوعر ه   ومية الوةن   اإ

 الخيت:

 HTTP :www.alwatannews.net/article 


